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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 

Вучэбная дысцыпліна «Бібліятэчна-інфармацыйны марке-
тынг і менеджмент» уваходзіць у склад спецыяльных дысцып-
лін падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне бібліятэчна-інфарма-
цыйнай дзейнасці, складаецца з двух раздзелаў: «Бібліятэчна-
інфармацыйны маркетынг» і «Бібліятэчна-інфармацыйны ме-
неджмент». Дадзеная праграма прызначана для вывучэння раз-
дзела «Бібліятэчна-інфармацыйны менеджмент». 

Актуальнасць вывучэння гэтай вучэбнай дысцыпліны абу-
моўлена неабходнасцю засваення студэнтамі теарэтыка-мета-
далагічных і прыкладных ведаў, уменняў, навыкаў арганізацыі 
кіраўніцкай дзейнасці, органаў кіравання, формаў і метадаў іх 
функцыянавання. 

Вучэбная праграма распрацавана ў адпаведнасці з патраба-
ваннямі стандарту вышэйшай адукацыі першай ступені ОСВО 
для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзей-
насць (па напрамках) і прадугледжвае фарміраванне наступных 
кампетэнцый: 

Акадэмічныя кампетэнцыі 
АК-1. Умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтыч-

ныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач. 
АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам. 
АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі. 
АК-4. Умець працаваць самастойна. 
АК-5. Быць здольным генерыраваць і інтэграваць новыя ідэі 

(валодаць крэатыўнасцю). 
АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам да выра-

шэння праблем. 
Сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі 

САК-6. Умець працаваць у камандзе. 
Прафесійныя кампетэнцыі 

Вытворча-тэхналагічная дзейнасць 
ПК-5. Весці бібліятэчнае абслугоўванне розных груп карыс-

тальнікаў. 
Сацыяльна-культурная дзейнасць 
ПК-8. Устанаўліваць і падтрымліваць трывалыя сувязі з роз-

нымі сацыяльнымі інстытутамі (сям’я, школа, установы куль-
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туры, адукацыі, прадпрыемствы і інш.) з мэтай фарміравання 
спрыяльнага сацыякультурнага асяроддзя; развіваць сацыяль-
нае партнёрства з мясцовымі ўладамі і грамадскасцю. 

Інавацыйна-метадычная дзейнасць 
ПК-14. Распрацоўваць метадычныя матэрыялы і рэкаменда-

цыі, арганізацыйна-тэхналагічную дакументацыю. 
Арганізацыйна-кіраўніцкая дзейнасць 
ПК-18. Выконваць патрабаванні заканадаўства, нарматыўна-

прававых дакументаў у галіне бібліятэчна-інфармацыйнай 
дзейнасці. 

ПК-19. Выкарыстоўваць маркетынгавы падыход да кіраван-
ня бібліятэчна-інфармацыйнымі ўстановамі. 

ПК-20. Выконваць асноўныя функцыі кіравання структур-
нымі падраздзяленнямі бібліятэк; кантраляваць і падтрымлі-
ваць у іх працоўную і вытворчую дысцыпліну. 

ПК-21. Ажыццяўляць планаванне, улік і справаздачнасць 
бібліятэчна-інфармацыйнай працы. 

ПК-22. Арганізоўваць працу малых калектываў у працэсе 
праектнай дзейнасці. 

Спецыяліст па напрамку спецыяльнасці 1-23 01 11-01 Біблія-
тэчна-інфармацыйная дзейнасць (менеджмент), акрамя таго, 
павінен быць здольным: 

Вытворча-тэхналагічная дзейнасць 
ПК-23. Укараняць прынцыпы інавацыйнага менеджменту 

і сістэмы менеджменту якасці ў работу бібліятэкі. 
ПК-24. Выкарыстоўваць інструментарый тэхналагічнага 

бібліятэчнага менеджменту. 
ПК-25. Ажыццяўляць фінансава-эканамічную дзейнасць біб-

ліятэк. 
ПК-26. Арганізоўваць дакументацыйнае забеспячэнне кіра-

вання бібліятэкай. 
Мэтай вучэбнай дысцыпліны з’яўляецца засваенне студэн-

тамі тэарэтыка-метадалагічных, арганізацыйных, метадычных 
і тэхналагічных пытанняў кіраўніцкай дзейнасці бібліятэчна-
інфармацыйных устаноў на аснове прынцыпаў і заканамернас-
цяў менеджменту. 

Мэтавая накіраванасць вучэбнай дысцыпліны абумоўлівае 
кола задач: навучанне спецыяльным ведам, уменням у галіне 
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тэорыі і практыкі кіравання бібліятэкамі; вывучэнне закана-
мернасцяў, механізмаў, функцый кіравання бібліятэчнай спра-
вай; раскрыццё магчымасцяў і перспектыў менеджарскай дзей-
насці ў бібліятэчных установах; авалоданне метадамі стратэгіч-
нага планавання, арганізацыі, аналізу, матывацыі бібліятэчнай 
дзейнасці; кіраванне інфармацыйнымі, матэрыяльнымі, фінан-
савымі, тэхналагічнымі рэсурсамі бібліятэкі. 

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен 
ведаць: 

– канцэпцыі класічнага менеджменту і асаблівасці іх выка-
рыстання ў бібліятэчна-інфармацыйнай сферы; 

– сістэму, змест, асаблівасці і прынцыпы кіравання ў біблія-
тэках; 

– маркетынгавы падыход да кіравання бібліятэкай; 
– тэхналогіі інавацыйнага бібліятэчнага менеджменту; 
– асаблівасці рэалізацыі менеджменту якасці ў бібліятэках; 
умець: 
– праводзіць маніторынг дзейнасці бібліятэк; 
– весці работу па ўдасканаленні бібліятэчных цыклаў і пра-

цэсаў; 
– распрацоўваць бібліятэчныя праекты; 
– ажыццяўляць улік, справаздачнасць і планаванне працы; 
валодаць: 
– метадамі аналізу планавання бібліятэчнай дзейнасці, кіра-

вання матэрыяльнымі, фінансавымі, тэхналагічнымі і чалаве-
чымі рэсурсамі; 

– методыкай ацэнкі эфектыўнасці бібліятэчна-інфармацый-
най дзейнасці ў кантэксце новай мадэлі кіравання якасцю. 

У ліку эфектыўных педагагічных тэхналогій, якія садзейні-
чаюць развіццю ў студэнтаў крытычнага мыслення, вопыту 
фарміравання і выкарыстання інструментарыю вучэбна-да-
следчай дзейнасці, ролевага і імітацыйнага мадэлявання, маг-
чымасці творча засвойваць новы вопыт, пошуку і вызначэнню 
студэнтамі асобасных сэнсаў і каштоўнасных адносін, вылу-
чаюцца тэхналогіі: 

– праблемнага навучання; 
– развіцця крытычнага мыслення; 
– праектнага навучання; 
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– камунікацыйныя і інфармацыйныя тэхналогіі; 
– тэхналогіі вучэбна-даследчай дзейнасці; 
– метад аналізу канкрэтных сітуацый; 
– іншыя інавацыйныя і інтэрактыўныя методыкі. 
Выкладанне вучэбнай дысцыпліны «Бібліятэчна-інфарма-

цыйны менеджмент» базіруецца на ведах, атрыманых студэн-
тамі пры вывучэнні фундаментальных агульнапрафесійных 
і спецыяльных вучэбных дысцыплін: «Тэорыя інфармацыі і да-
кументалогія», «Бібліятэказнаўства», «Бібліяграфазнаўства», 
«Інфармацыйныя рэсурсы», «Бібліятэчна-інфармацыйнае аб-
слугоўванне». Вучэбная дысцыпліна звязана і з блокам сацы-
яльна-гуманітарных і агульнапрафесійных дысцыплін: «Куль-
туралогія», «Сацыялогія», «Педагогіка і псіхалогія». 

Своеасаблівасць умоў фарміравання айчыннага бібліятэчна-
га менеджменту абумовіла некаторыя адметнасці вучэбнай 
дысцыпліны. Матэрыял структурна суаднесены з асноўнымі кі-
раўніцкімі функцыямі (арганізацыяй, планаваннем, кантролем, 
матывацыяй), на базе якіх створаны тэматычныя комплексы, 
дзе раскрываюцца інавацыйныя падыходы і сучасныя дасяг-
ненні ў тэорыі і практыцы кіравання бібліятэкай. 

Засваенне вучэбнай дысцыпліны прадугледжвае тэарэтычнае 
навучанне (лекцыйныя, семінарскія, лабараторныя заняткі), 
выкананне практычных работ, тэставых заданняў і самастой-
ную працу студэнтаў. Пазааўдыторная самастойная праца сту-
дэнтаў арыентавана на засваенне тэрміналогіі, падбор і выву-
чэнне матэрыялу да асноўных палажэнняў вучэбнай дысцыплі-
ны на аснове рэкамендаваных для самастойнага навучання 
дакументных крыніц. Самастойная праца студэнтаў скіравана 
на засваенне навыкаў вядзення статыстычнай справаздачнасці, 
планавання, аналізу дзейнасці канкрэтнай бібліятэкі, распра-
цоўкі ідэі, канцэпцыі, пэўных этапаў бібліятэчных праектаў. 

Для кіравання вучэбным працэсам і арганізацыі кантрольна-
ацэначнай дзейнасці выкладчыкам рэкамендуецца выкарыстоў-
ваць сістэму ацэнкі вучэбна-пазнавальнай і даследчай дзей-
насці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай 
працы. 
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Паспяховаму засваенню вучэбнай дысцыпліны спрыяе 
ўключэнне заданняў па дысцыпліне ў праграму вытворчай 
практыкі. 

Атрыманыя ў працэсе вывучэння веды, уменні з’яўляюцца 
базавымі і падлягаюць кантролю на дзяржаўным экзамене. 

У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне вучэбнай 
дысцыпліны «Бібліятэчна-інфармацыйны менеджмент» адве-
дзена 238 гадзін, з якіх 110 – аўдыторныя. Прыкладнае размер-
каванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў: лекцыі – 36 га-
дзін, семінарскія заняткі – 14, практычныя – 40, лабараторныя 
заняткі – 20. Рэкамендаваная форма выніковага кантролю ве-
даў – экзамен. 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 
 

Уводзіны 
 

Прадмет, задачы і структура вучэбнай дысцыпліны. Месца 
вучэбнай дысцыпліны ў прафесійнай падрыхтоўцы спецыяліс-
таў у галіне бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці; яе сувязі 
з іншымі дысцыплінамі. Інфармацыйная база вучэбнай дыс-
цыпліны. 

Метадалагічныя, метадычныя і дыдактычныя аспекты выву-
чэння вучэбнай дысцыпліны, віды і формы аўдыторных і паза-
аўдыторных заняткаў, варыянты кантролю ведаў. Патрабаванні 
да засваення вучэбнай дысцыпліны. 

 
1. ТЭАРЭТЫЧНЫЯ АСНОВЫ БІБЛІЯТЭЧНА-

ІНФАРМАЦЫЙНАГА МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Тэма 1. Бібліятэчны менеджмент як навуковая дысцыпліна 
 

Падыходы да вызначэння паняцця «кіраванне»: менеджмент, 
бібліятэчны менеджмент, аб’ект, суб’ект кіравання. Вылучэнне 
менеджменту ў самастойную навуку міжпрадметнага характа-
ру. Аб’ект і прадмет менеджменту. Ключавыя фактары ме-
неджменту бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці. 

Сістэма кіравання: мэты кіравання, прынцыпы, базавыя 
функцыі кіравання. 

Класіфікацыя метадаў кіравання, у аснову якой пакладзена 
спецыфіка адносін, якія складаюцца ў працэсе сумеснай працы. 
Структура кіравання. Кадры і тэхналогія кіравання. 

Бібліятэка як сацыяльная арганізацыя. 
Падыходы да вызначэння тэрміна «арганізацыя». Патраба-

ванні да бібліятэкі як арганізацыі. Асноўныя характарыстыкі 
бібліятэкі як арганізацыі (наяўнасць рэсурсаў, залежнасць ад 
знешняга асяроддзя, гарызантальнае раздзяленне працы, струк-
турныя падраздзяленні, вертыкальнае раздзяленне працы). 
Стадыі жыццёвага цыкла арганізацыі. 

Фактары знешняга асяроддзя арганізацыі і іх характарысты-
ка (фактары прамога ўздзеяння; фактары ўскоснага ўздзеяння). 
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Унутраныя фактары арганізацыі: мэты, арганізацыйная 
структура, рэсурсы, арганізацыйная культура. Фактары эфек-
тыўнай арганізацыі кіравання бібліятэкай: дэлегаванне паўна-
моцтваў, фарміраванне гарызантальных сувязяў. Калектыўнае 
кіраванне. 

 
Тэма 2. Эвалюцыя школ і канцэпцый менеджменту. 

Фарміраванне канцэпцыі 
бібліятэчна-інфармацыйнага менеджменту 

 
Асноўныя этапы эвалюцыі менеджменту, іх характарыстыка. 

Адлюстраванне эвалюцыі тэорыі і практыкі менеджменту 
ў розных канцэпцыях і школах. 

Развіццё школ кіраўніцкай думкі: навуковага, адміністра-
цыйнага кіравання, чалавечых адносін, навукі аб паводзінах, 
а таксама колькасных метадаў. 

Змест, значэнне працэснага, сістэмнага і сітуацыйнага пады-
ходаў да кіравання бібліятэкай. 

Выкарыстанне ў сучасных умовах прынцыповых палажэн-
няў чатырох кіраўніцкіх падыходаў (школы менеджменту, пра-
цэсны, сістэмны, сітуацыйны). 

90-я гг. ХХ ст. – пачатак фарміравання канцэпцыі бібліятэч-
нага менеджменту. Асноўныя палажэнні старой і новай пара-
дыгмы кіравання. 

Метадалагічныя асновы менеджменту бібліятэчна-інфарма-
цыйнай дзейнасці. 

Тыпалогія кіравання ў сучаснай навуцы. Азначэнне паняцця. 
Характарыстыка тыпаў кіравання на аснове дуалістычнага 
і шматкрытэрыяльнага падыходаў. 

 
Тэма 3. Стратэгічнае кіраванне 

бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасцю 
 

Канцэпцыя стратэгічнага менеджменту. Перадумовы з’яў-
лення стратэгічнага менеджменту. Тыпы кіравання адпаведна 
храналагічнай класіфікацыі станаўлення і развіцця стратэгічна-
га менеджменту. Месца і значэнне стратэгічнага менеджменту 
ў кіраванні сучаснай бібліятэкай. Развіццё стратэгічнага ме-
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неджменту. Сутнасць стратэгічнага менеджменту. Асноўныя 
складнікі стратэгічнага менеджменту. 

Распрацоўка стратэгічных кірункаў развіцця бібліятэкі. Эта-
пы стратэгічнага кіравання. Вызначэнне місіі бібліятэкі. Уклад 
Пітэра Друкера ў абагульненне і сістэматызацыю элементаў 
місіі менеджменту. Роля місіі ў жыццядзейнасці бібліятэкі. Па-
дыходы да ўстанаўлення мэт функцыянавання бібліятэкі. 
Дыягнастычны этап стратэгічнага кіравання. Правядзенне 
аналізу знешняга і ўнутранага асяроддзя бібліятэкі: метад 
SWOT. Этап выпрацоўкі стратэгіі бібліятэкі: тыпы стратэгій, 
вызначэнне стратэгіі, ацэнка стратэгіі. 

Кампаненты рэалізацыі стратэгіі: тактыка, палітыка, праві-
лы, працэдуры. 

Ацэнка і кантроль рэалізацыі стратэгіі – завяршальны этап 
стратэгічнага кіравання. 

Віды кантролю: па аб’екту і суб’екту (дзяржаўны, прававы, 
аўдытарскі); па аб’ёму дзейнасці (поўны, частковы, суцэльны, 
выбарачны); папярэдні, бягучы, выніковы, іх характарыстыка. 
Метады кантролю: абследаванне, дакументальная праверка, 
інвентарызацыя. 

Працэс кантролю. Характарыстыка яго этапаў. Распрацоўка 
стандартаў і крытэрыяў. Паказчыкі выніковасці, метады іх вы-
працоўкі. Маштаб магчымых адхіленняў. Вымярэнне дасягну-
тых вынікаў. 

Характарыстыкі эфектыўнага кантролю бібліятэчнай дзей-
насці: стратэгічная накіраванасць, арыентацыя на вынікі, свое-
часовасць, эканамічнасць. 

 
2. АРГАНІЗАЦЫЯ КІРАВАННЯ БІБЛІЯТЭЧНА-

ІНФАРМАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦЮ 
 

Тэма 4. Сістэма кіравання 
бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасцю 

 
Характарыстыка сістэмы «бібліятэчная справа», заканадаў-

ства і заканамернасці развіцця бібліятэчнай справы і бібліятэкі. 
Падыходы В. В. Скварцова ў вызначэнні заканамернасцяў 
і шляхоў развіцця бібліятэчнай справы. 
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Структура кіравання бібліятэчнай справай у Беларусі. Уз-
роўні кіравання: рэспубліканскі (уключае галіновае кіраванне); 
рэгіянальны (абласны); органы мясцовага самакіравання; адмі-
ністрацыя бібліятэкі, – іх характарыстыкі. 

Грамадскія структуры кіравання бібліятэчнай справай. Іх ро-
ля і функцыі. Асноўныя задачы, кірункі дзейнасці Беларускай 
бібліятэчнай асацыяцыі і Савета асацыяцыі. 

Падыходы да вызначэння паняцця «кіраўніцкія тэхналогіі». 
Кіраванне як працэс: сутнасць і асноўныя кампаненты. Цыкліч-
ны характар працэсу кіравання. Кіраўніцкі цыкл як сістэма. 
Асноўныя працэдуры і стадыі праектавання кіраўніцкіх тэхна-
логій. Віды кіраўніцкіх тэхналогій. Ужыванне сацыяльных тэх-
налогій. Распрацоўка і рэалізацыя этапаў сацыяльнай тэх-
налогіі. 
 

Тэма 5. Прававое рэгуляванне 
бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці 

 
Бібліятэчнае права – раздзел інфармацыйнага права. Права-

вое забеспячэнне дзейнасці бібліятэк Беларусі з пазіцый сіс-
тэмнага падыходу: бібліятэка як суб’ект прававога рэгуляван-
ня; прававая база дзейнасці бібліятэк; інстытуты ўлады і гра-
мадска-прафесійныя інстытуты, якія забяспечваюць распрацоў-
ку прававой базы дзейнасці бібліятэк і кантралююць іх вы-
кананне. 

Характарыстыка крыніц бібліятэчнага права (міжнародныя 
акты, Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, урадавыя нарматыў-
на-прававыя акты, ведамасна-галіновыя нарматыўныя матэрыя-
лы, нарматыўна-тэхнічная дакументацыя, рэкамендацыйныя 
дакументы грамадскіх прафесійных арганізацый, лакальная 
(унутрыбібліятэчная) арганізацыйна-прававая дакументацыя. 

Характарыстыка заканадаўства Рэспублікі Беларусь (Кодэкс 
аб культуры) як асноўных дакументаў, якія забяспечваюць кан-
стытуцыйнае права грамадзян на вольнае атрыманне інфарма-
цыі, доступ да культурных каштоўнасцяў; вызначаюць асновы 
дзяржаўнай палітыкі ў галіне бібліятэчнай справы; рэгулююць 
пытанні яе арганізацыі, улік прынцыпаў і нормаў міжнароднага 
права. 
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Унутраная нарматыўная дакументацыя – паказчык прававой 
культуры бібліятэкі. Крытэрыі фарміравання і развіцця сістэмы 
ўнутрыбібліятэчнай прававой рэгламентацыі. Сацыяльна-пра-
цоўныя адносіны – найбольш перспектыўны аспект унутрыбіб-
ліятэчнага прававога рэгулявання. 
 

Тэма 6. Кіраўніцкае рашэнне 
 

Рашэнне і яго роля ў дзейнасці менеджара. Складнікі рашэн-
ня: суб’ект рашэння (спецыялісты, эксперты, кансультанты); 
аб’ект рашэння (падначаленыя, падраздзяленні арганізацыі); 
прадмет рашэння; мэта распрацоўкі рашэння; прычыны рас-
працоўкі або рэалізацыі рашэння; персанал або насельніцтва, 
для якіх распрацоўваюцца або рэалізуюцца рашэнні. Сістэмы 
прыняцця і рэалізацыі рашэнняў: тэхнічная, біялагічная, са-
цыяльная, – іх характарыстыкі. 

Сутнасць і змест кіраўніцкага рашэння як з’явы і як працэсу. 
Характарыстыка класіфікацыі кіраўніцкіх рашэнняў: па машта-
бах аб’екта; па характары мэт; па функцынальным прызначэн-
ні; па перыядзе здзяйснення; па ступені самастойнасці; па ўмо-
вах, у якіх прымаюцца рашэнні; па спосабе ўздзеяння на кіруе-
мы аб’ект; па форме прыняцця. 

Стадыі і этапы працэсу прыняцця кіраўніцкага рашэння. Ме-
тады і мадэлі прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў: сістэмны пады-
ход, мадэляванне, навуковыя даследаванні, – іх характарысты-
кі. Формы распрацоўкі і рэалізацыі кіраўніцкіх рашэнняў. 
 

3. АРГАНІЗАЦЫЯ КІРАВАННЯ БІБЛІЯТЭКАЙ 
 

Тэма 7. Арганізацыйныя структуры кіравання бібліятэкай 
 
Задачы і сутнасць арганізацыйных структур кіравання біб-

ліятэкай. Прынцыпы пабудовы арганізацыйных структур. Па-
трабаванні да арганізацыйных структур. Віды структур. Іерар-
хічныя арганізацыйныя структуры кіравання бібліятэкай, іх 
асаблівасці, пераважнасці і недахопы. 

Характарыстыка адаптыўных структур, іх пераважнасці і не-
дахопы. Перспектывы выкарыстання праектных і матрычных 
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арганізацыйных структур кіравання бібліятэкай. Цэнтралізава-
ныя і дэцэнтралізаваныя арганізацыйныя структуры кіравання. 

Патэнцыяльная прывабнасць цэнтралізаваных структур. Мэ-
тазгоднасць увядзення дэцэнтралізаваных структур кіравання 
бібліятэкай. 

 
Тэма 8. Планаванне дзейнасці бібліятэкі 

 
Сутнасць, значэнне, задачы планавання. Сістэма планаў біб-

ліятэкі. 
Стратэгічнае планаванне ў бібліятэцы: азначэнне паняцця. 

Асноўныя этапы стратэгічнага планавання: канкрэтызацыя 
місіі і мэты бібліятэкі; аналіз знешняга і ўнутранага асяроддзя; 
выбар стратэгіі; рэалізацыя стратэгічнага плана. Колькасныя 
і якасныя параметры ацэнкі вынікаў выкарыстання стратэгій 
у бібліятэцы. 

Гарызонт планавання – ад стратэгіі да тактыкі: доўгатэрмі-
новыя і бягучыя планы, іх асаблівасці. Сістэма паказчыкаў, 
значэнне, узаемасувязь. 

Прагназаванне як перадпланавая распрацоўка: сутнасць, 
значэнне, метады, віды. 

Стратэгічны план як метад перспектыўнага: агульныя рысы 
і іх адрозненні. Гадавы план працы бібліятэкі: структура, 
змест. 

Аператыўнае планаванне, яго асаблівасці; сфера выкары-
стання. Планаванне бюджэту працоўнага часу бібліятэкі. Вы-
значэнне паняццяў «фонд працоўнага часу», «расход працоўна-
га часу». Спосабы іх вымярэння. 

 
Тэма 9. Улік і справаздачнасць. Бібліятэчная статыстыка 

 
Прадмет і задачы бібліятэчнай статыстыкі, яе роля ў кіраван-

ні бібліятэчнай справай. Раздзелы бібліятэчнай статыстыкі: 
статыстыка бібліятэчнага фонду, статыстыка бібліятэчнага аб-
слугоўвання, статыстыка бібліятэчнай сеткі, статыстыка біблія-
тэчных кадраў. 

Арганізацыя статыстычнай працы ў бібліятэцы. Статыстыч-
нае даследаванне, яго этапы. Першы этап статыстычнага дасле-
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давання: статыстычнае назіранне, яго віды і спосабы. Улік 
у бібліятэцы, віды, формы, метады. Справаздачнасць як форма 
статыстычнага назірання, яго асаблівасці. 

Другі этап статыстычнага даследавання ў бібліятэцы: зводка 
і групоўка статыстычных матэрыялаў: праверка, сістэматыза-
цыя, апрацоўка і падлік даных, атрыманых на першым этапе. 
Статыстычныя табліцы. Графічнае адлюстраванне статыстыч-
ных даных. 

Аналіз даных – заключны этап статыстычнага даследавання. 
Яго задачы і асаблівасці. Тэхналогія правядзення статыстыч-
нага аналізу: 

– пастаноўка мэты аналізу; 
– падбор статыстычных матэрыялаў, іх ацэнка; 
– прывядзенне даных у сістэму; 
– разлік паказчыкаў; 
– дадатковая апрацоўка матэрыялу; 
– фармулёўка вынікаў. 
Паказчыкі бібліятэчнай статыстыкі: абсалютныя, адносныя, 

сярэднія. Сучасныя праблемы і перспектывы ўдасканалення 
статыстыкі. 
 

4. КІРАВАННЕ РАЗВІЦЦЁМ БІБЛІЯТЭКІ 
 

Тэма 10. Маркетынг 
як сучасная канцэпцыя кіравання бібліятэкай 

 
Канцэпцыя арганізацыйнага развіцця бібліятэкі. Характа-

рыстыка законаў развіцця бібліятэкі: закон развіцця, закон 
сінергіі, закон самазахавання. Мэтанакіраванае выкарыстанне 
агульных законаў развіцця арганізацыі ў працэсе кіравання 
бібліятэкай. 

Прынцыпы маркетынгу. Прырода некамерцыйнага марке-
тынгу і яго месца ў грамадскіх працэсах. Арганізацыя марке-
тынгавага кіравання ў некамерцыйнай сферы. 

Структура і склад маркетынгавых камунікацый. Асноўныя 
сродкі маркетынгавых камунікацый. Паблік рылейшнз (PR) як 
асноўны сродак маркетынгавых камунікацый. Яго задачы і мэ-
тавыя групы. Сістэма мерапрыемстваў PR (PR кампаніі). Біб-
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ліятэчная рэклама ў сістэме маркетынгавых камунікацый. 
Функцыі рэкламы ў эпоху інфарматызацыі (сацыяльная, выха-
ваўчая, ідэалагічная, эканамічная). Спецыфіка рэкламнай дзей-
насці ў бібліятэчнай сферы. Тэхналогія рэкламнай дзейнасці. 

Значэнне маркетынгу ў кіраванні бібліятэчнай справай. 
 

Тэма 11. Інавацыйна-метадычная дзейнасць бібліятэкі 
 

Інавацыйная дзейнасць бібліятэк, яе значэнне і змест. Ас-
ноўныя этапы інавацыйных працэсаў у бібліятэках, інфарма-
цыйнае забеспячэнне інавацыйнай дзейнасці. Сутнасць і класі-
фікацыя новаўвядзенняў. Жыццёвы цыкл новаўвядзенняў. Тэх-
налагічныя і арганізацыйныя фактары інавацыйнага працэсу: 
улік існуючых псіхалагічных установак, выкарыстанне сацы-
яльна-псіхалагічнай інфармацыі пры распрацоўцы інавацыйна-
га працэсу, выкарыстанне метадаў актыўнага навучання і інш. 
Кіраванне новаўвядзеннямі ў бібліятэках. 

Метадычнае забеспячэнне бібліятэчнай дзейнасці, яго сут-
насць, задачы і функцыі. Асноўныя кірункі метадычнага забес-
пячэння: кансультацыйна-метадычная дапамога бібліятэкам, 
інавацыйная дзейнасць, павышэнне кваліфікацыі і перападрых-
тоўка бібліятэчных кадраў. 

Дыскусійныя пытанні метадычнага забеспячэння дзейнасці 
бібліятэк у сучасных умовах. 

Метадычны маніторынг, яго аб’екты і крыніцы інфармацыі. 
Інфармацыйна-пошукавы апарат метадычнага маніторынгу. 
Методыка абследавання бібліятэк і аналізу бібліятэчнай прак-
тыкі. Методыка складання аглядаў дзейнасці бібліятэк. Выка-
рыстанне вынікаў аналітычнай дзейнасці ў метадычным за-
беспячэнні працы бібліятэк. 

 
Тэма 12. Асновы кіравання праектамі 

ў бібліятэчнай сферы 
 

Асаблівасці праектнай дзейнасці бібліятэк. Кіраванне праек-
тамі – новы навуковы напрамак у тэорыі кіравання. Характа-
рыстыка фактараў, якія вызначаюць значнасць праектнай дзей-
насці ў сучасных умовах дэмакратызацыі і гуманізацыі грамад-
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скага жыцця. Азначэнні паняццяў «праграма», «праект». Дзяр-
жаўныя мэтавыя праграмы: іх роля і значэнне. Класы праектаў 
у бібліятэчнай справе. Мегапраекты як мэтавыя праграмы 
развіцця культуры на рэгіянальным узроўні. Мультыпраекты 
як мэтавыя комплексныя праграмы на ўзроўні малога горада. 
Монапраекты. Тэхналогія праектавання. 

Мадэль «жыццёвага цыкла праекта». Характарыстыка чаты-
рох яго этапаў: першы – канцэпцыя (распрацоўка) ідэі; другі – 
распрацоўка праекта; трэці – рэалізацыя праекта; чацвёрты – 
завяршэнне праекта. 

 
5. РЭСУРСНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ БІБЛІЯТЭЧНА-

ІНФАРМАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 
 

Тэма 13. Матэрыяльна-тэхнічная база 
і фінансаванне бібліятэкі 

 
Мікраэканамічны падыход да кіравання бібліятэкай. Яго ро-

ля ў абгрунтаванні арганізацыйна-эканамічнай мадэлі функ-
цыянавання бібліятэкі. Профільная тэрмінасістэма бібліятэч-
най эканомікі. 

Рэсурсны комплекс бібліятэкі: матэрыяльна-тэхнічныя, фі-
нансавыя і кадравыя складнікі. Матэрыяльна-тэхнічная база су-
часнай бібліятэкі: агульная характарыстыка, групоўка матэры-
яльных рэсурсаў. Улік і ацэнка матэрыяльных рэсурсаў. 

Прынцыпы і асаблівасці фінансавання беларускіх бібліятэк. 
Крыніцы паступлення фінансавых сродкаў: рознаўзроўневыя, 
бюджэтныя, пазабюджэтныя. Кансалідаваны бюджэт бібліятэ-
кі, яго характарыстыка і структура. 

Каштарыс даходаў і расходаў бібліятэкі: характарыстыка 
складовых частак (каштарысных артыкулаў), групоўка рас-
ходаў. Планаванне, фарміраванне і размеркаванне пазабюджэт-
ных даходаў бібліятэкі. 

Эканамічны аналіз рэсурснай базы бібліятэкі: прадмет, 
аб’екты, мэты, методыка. 
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Тэма 14. Ініцыятыўная эканамічная дзейнасць бібліятэк 
 

Сутнасць і асноўныя рысы гаспадарчага механізму бела-
рускіх бібліятэк. 

Ініцыятыўная дзейнасць як важны складнік сучаснай мадэлі 
гаспадарання ў айчыннай бібліятэчна-інфармацыйнай сферы, 
патэнцыяльны канал пазабюджэтнага рэсурснага забеспячэння 
асобных кірункаў працы бібліятэкі. 

Правамоцнасць кіраўніка ў вызначэнні прыярытэтаў сама-
развіцця і выбару легітымных шляхоў альтэрнатыўнага рэсурс-
нага забеспячэння бібліятэкі. 

Магчымыя крыніцы пазабюджэтных паступленняў у біблія-
тэку: рэалізацыйныя і нерэалізацыйныя. 

Платныя паслугі ў кантэксце ініцыятыўнай дзейнасці біблія-
тэкі: мадэляванне пераліку (наменклатуры) паслуг, класіфіка-
цыя, перспектыўныя віды. Гаспадарча-дагаворная дзейнасць ва 
ўмовах бібліятэкі: асаблівасці рэалізацыі, варыянты дагавор-
ных адносін. Бібліятэчна-інфармацыйнае прадпрымальніцтва: 
спецыфіка, кірункі, магчымыя формы. 

Нерэалізацыйныя крыніцы пазабюджэтнай кампенсацыі 
матэрыяльных затрат бібліятэкі: эканамічныя санкцыі карыс-
тальнікам; арэндныя адносіны, крэдыты, дабрачыннае фінан-
саванне. 

 
Тэма 15. Персанал як стратэгічны рэсурс: 

падыходы да кіравання 
 

Канцэпцыя і сістэма персанал-стратэгіі бібліятэкі. Склад 
функцыянальных блокаў па кіраванні персаналам: вызначэнне 
патрэбнасцяў у персанале; забеспячэнне персаналам; развіццё 
персаналу; матывацыя вынікаў працы і паводзін персаналу; 
прававое і інфармацыйнае забеспячэнне працэсу кіравання 
персаналам. 

Асаблівасці бібліятэчнага калектыву. Фармальныя групы 
бібліятэчнага калектыву: характарыстыка, віды, фактары эфек-
тыўнай дзейнасці (памер, склад, групавыя нормы, з’яднанасць, 
канфліктнасць, статут і функцыянальная роля членаў групы). 
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Нефармальныя групы: структура, віды, заканамернасці 
ўзнікнення, уласцівасці (сацыяльны кантроль, супраціўленне 
змяненням, наяўнасць лідара і інш.), групавая дынаміка. 

Сацыяльна-псіхалагічны клімат, яго характарыстыка. Факта-
ры фарміравання. 

Задачы і сутнасць дзейнасці сучаснага кіраўніка бібліятэкі. 
Прафесійная мадэль бібліяменеджара. 

Спецыфіка кіраўніцкай працы і функцыі менеджара. Віды 
кіраўніцкай працы. Іх характарыстыкі. 

Узроўні кіравання: паняцце, змест, асаблівасці дзейнасці 
менеджараў нізавога, сярэдняга і вышэйшага звяна. 

Асоба менеджара. Характарыстыкі «эфектыўнага менеджа-
ра» па М. Вудкоку і Д. Фрэнсісу. 

Кіраванне і лідарства: характарыстыка, агульныя ўласцівасці  
і адметнасці. Формы ўлады: на прынцыпах прымусу, узнага-
роджання, экспертная (улада кампетэнтнасці), эталонная (ха-
рызматычная; улада прыкладу), законная (заснаваная на тра-
дыцыі). Тыпы лідарства; функцыі і якасці лідара ў калектыве. 

Стыль кіравання: паняцце, змест. Характарыстыка аўтары-
тарнага, дэмакратычнага, ліберальнага стыляў кіравання. 

Самаменеджмент як сродак самаразвіцця індывіда-менеджа-
ра: значэнне, арганізацыйныя прынцыпы, метады. 

Кіраўніцкая культура: сутнасць і роля. Змястоўныя элемен-
ты кіраўніцкай культуры. Кіраўніцкі вопыт і майстэрства 
ў кантэксце кіраўніцкай культуры. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА 

ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
 

Назва раздзела, 
тэмы 

Колькасць 
аўдыторных 

гадзін 

Колькасць 
гадзін 
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я 
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я 
за

ня
тк
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Уводзіны 1 - - - -  
1. Тэарэтычныя асновы 

бібліятэчна-інфармацыйнага менеджменту 
Тэма 1. Бібліятэчны 
менеджмент як наву-
ковая дысцыпліна 

2 2 - - -  

Тэма 2. Эвалюцыя 
школ і канцэпцый 
менеджменту. Фар-
міраванне канцэпцыі 
бібліятэчна-інфарма-
цыйнага менедж-
менту 

2 2 2 - 2 

Праблем- 
ныя за- 
данні, 
групавыя 
абмерка- 
ванні, 
высту-
пленні на 
семінары 

Тэма 3. Стратэгічнае 
кіраванне бібліятэч-
на-інфармацыйнай 
дзейнасцю 

2 4 - 2 -  

2. Арганізацыя кіравання 
бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасцю 

Тэма 4. Сістэма кіра-
вання бібліятэчна-ін-
фармацыйнай 
дзейнасцю 
 

2 - - - 2 Тэст 

19 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 

Тэма 5. Прававое 
рэгуляванне біблія-
тэчна-інфармацый-
най дзейнасці 
 2 - - 2 - 

Распра- 
цоўка 
вучэбных 
матэрыя-
лаў, 
праверка 
творчых 
прац 

Тэма 6. Кіраўніцкае 
рашэнне 

2 2 2 - 2 

Праблем-
ныя задан-
ні, група-
выя абмер-
каванні 

3. Арганізацыя кіравання бібліятэкай 
Тэма 7. Арганізацый-
ныя структуры кіра-
вання бібліятэкай 

2 - 2 2 -  

Тэма 8. Планаванне 
дзейнасці бібліятэкі 2 4 - 4 -  

Тэма 9. Улік і спра-
ваздачнасць. Біблія-
тэчная статыстыка 

2 4 - 2 -  

4. Кіраванне развіццём бібліятэкі 
Тэма 10. Маркетынг 
як сучасная канцэп-
цыя кіравання біблія-
тэкай 

1 - 2 - 2 

Даслед-
чыя за-
няткі, 
групавое 
абмерка-
ванне, 
праверка 
вынікаў 
лабара-
торнай 
работы 

Тэма 11. Інавацыйна-
метадычная дзей-
насць бібліятэкі 

1 4 2 - 2 

Распра-
цоўка 
вучэбных 
матэры-
ялаў, 
групавое 
абмерка-
ванне 
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Тэма 12. Асновы кі-
равання праектамі ў 
бібліятэчнай сферы 

2 4 - 2 8 Тэст 

5. Рэсурснае забеспячэнне 
бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці 

Тэма 13. Матэрыяль-
на-тэхнічная база і 
фінансаванне біблія-
тэкі 

1 2 - - 2 Тэст 

Тэма 14. Ініцыятыў-
ная эканамічная 
дзейнасць бібліятэк 

2 - 2    

Тэма 15. Персанал як 
стратэгічны рэсурс: 
падыходы да кі-
равання 

2 4 - 2 2 Тэст 

Усяго… 28 32 12 16 22  
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Метадычныя рэкамендацыі 
па арганізацыі і выкананні самастойнай работы студэнтаў 

 
У мэтах павышэння эфектыўнасці засваення вучэбнага матэ-

рыялу па вучэбнай дысцыпліне і фарміравання прафесійных 
кампетэнцый прадугледжана выкананне самастойнай работы 
студэнтаў (СРС), якая накіравана на актывізацыю вучэбна-па-
знавальнай дзейнасці; фарміраванне ўменняў і навыкаў сама-
стойнага набыцця і абагульнення ведаў; самастойнага пры-
мянення ведаў на практыцы; самаразвіццё і самаўдаскана-
ленне. 

Студэнты вывучаюць рэкамендаваную літаратуру і выконва-
юць формы СРС па прапанаваных тэмах. Змест работы павінен 
паказаць ступень засвоеных студэнтам мэтаў, функцый, мета-
даў, сродкаў кіраўніцкай дзейнасці, а таксама ўменне сама-
стойна мысліць, аналізаваць, абагульняць вывучаны матэрыял. 

 
Формы выканання СРС: 
– пісьмовыя адказы на тэсты; 
– падрыхтоўка праектаў з электроннай прэзентацыяй; 
– пісьмовае выкананне індывідуальных заданняў. 
 

Прыкладныя тэмы для самастойнай работы 
1. Гістарычны кантэкст развіцця кіраўніцкай думкі. Тэйла-

раўская сістэма навуковага кіравання. 
2. Тыпалагічныя характарыстыкі маркетынгу ў сістэме кіра-

вання бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасцю. 
3. Кіраўніцкія тэхналогіі як адзін з відаў сацыяльных тэхна-

логій: іх сутнасць, значэнне для ўдасканалення кіравання. 
4. Менеджмент якасці бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці. 
5. Грамадскія структуры кіравання бібліятэчна-інфармацый-

най дзейнасцю. 
6. Тэхналогія, структура і мадэляванне працэсу выпрацоўкі, 

прыняцця кіраўніцкага рашэння. 
7. Этапы распрацоўкі бібліятэчна-інфармацыйнага праекта. 
8. Кіраванне інавацыйнымі працэсамі ў бібліятэцы. 
9. Партысіпатыўныя формы ўзаемадзеяння кіраўніка з калек-

тывам: праблема ўкаранення. 
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Рэкамендуемыя сродкі дыягностыкі вынікаў 
вучэбнай дзейнасці студэнтаў 

 
Для выяўлення ўзроўню вучэбных дасягненняў студэнтаў 

рэкамендуецца выкарыстоўваць наступныя сродкі дыягнос-
тыкі: 

– выкананне заданняў па асноўных раздзелах вучэбнай 
дысцыпліны (распрацоўка тэстаў, складанне мадэлі метадыч-
ных дапаможнікаў, падрыхтоўка лекцый, прэзентацыйных ма-
тэрыялаў да семінараў, практычных заняткаў, распрацоўка пра-
ектаў для бібліятэк і інш.); 

– актыўная праца на лекцыях, семінарах, практычных за-
нятках; 

– праверка якасці выканання самастойных работ і правядзен-
не іх групавых абмеркаванняў; 

– праца ў групах па аналізе і ўдасканаленні гатовых пра-
ектаў; 

– вусныя апытанні па асобных тэмах падчас заняткаў; 
– экзамен па вучэбнай дысцыпліне. 
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Вучэбнае выданне 
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Рэдактар В. В. Каташвілі 
Тэхнічны рэдактар А. У. Гіцкая 

 
 
 
 

Падпісана ў друк          2017. Фармат 60х84 1/16. 
Папера офісная. Рызаграфія. 

Ум. друк. арк. 1,86. Ул.-выд. арк. 1,11. Тыраж          экз. Заказ         . 
 

Выдавец і паліграфічнае выкананне: 
установа адукацыі 

«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў». 
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, 

распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/177 ад 12.02.2014. 
ЛП № 02330/456 ад 23.01.2014. 

Вул. Рабкораўская, 17, 220007, г. Мінск. 
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